
يم ؛ سبق يف الدرس املاضي أن شرحنا يف الكالم على البسملة أليس كذلك ؟ انتهينا جأعوذ باهللا من الشيطان الر 

 وذكرنا أن هذا االسم العظيم هو أصل األمساء وال يسمى به سوى اهللا عز (( بسم اهللا ))إىل قوله تبارك وتعاىل: 

وهذه  ؛فالرمحن مشتق من الرمحة ، مشتق من الرمحة ولكنه على صيغة فعالن  (( الرحمن ))أما قوله:  جل . و

ذو  )) رحمن(( الأنه ذو رمحة واسعة ؛ وهلذا فسرها بعضهم بأن  :الصيغة تدل على السعة واالمتالء فيكون معناه

صف منها على الو  الرمحة العامة ؛ ولكن الصواب أنه ذو الرمحة الواسعة يرحم من شاء عزوجل ؛ فهي أدل على

فهي صيغة مبالغة من الرمحة أيضا  (( الرحيم ))أما  الفعل ، أدل على الوصف أا وصف هللا منها على الفعل .

ألا فعل  (( الرحيم ))ألا وصف وأتت  (( الرحمن ))؛ لكنها أدل على الفعل منها على الوصف ، فسبقت 

((  تعاىل أنه باملؤمنني رحيما ؛ واملراد الرمحة اخلاصة ؛ إذا ؛ فهو رمحان يرحم ، رمحان يرحم عزوجل ؛ وقد ذكر اهللا

على الفعل يعين أنه يرحم ؛ قسم العلماء رمحهم اهللا  (( الرحيم ))تدل على أيش ؟ على الوصف ، و الرحمن ))

والصغري و الرمحة إىل قسمني: عامة ، وخاصة ؛ فأما العامة فهي عامة جلميع اخللق املؤمن والكافر والرب والفاجر 

الكبري والبهيمة والعاقل، كل اخللق حتت رمحة اهللا عزوجل ال يشد أحدا عن هذه الرمحة العامة ؛ الرمحة اخلاصة هي 

اليت ختتص باملؤمنني فهي رمحة خاصة ؛ والفرق بينهما أن رمحة اخلاصة تتصل برمحة اآلخرة فيكون هللا عزوجل على 

رة ؛ أما الرمحة العامة فال أثر هلا إال يف الدنيا ؛ ولذلك نقول الكفار يف املؤمنني رمحة يف الدنيا ورمحة يف اآلخ

اآلخرة يعاملون بالعدل ال يعاملون بالرمحة ، البهائم وغري العاقل كذلك يعاملون بالعدل ألن اهللا يقضي بينهم بني 

و قسمان: عامة تشمل مجيع اخللق البهائم مث يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا وال نعيم ؛ فالرمحة إذا كم ؟ نوعان أ

واآلخرة ـ اللهم  ، وخاصة ختتص املؤمنني ؛ الفرق بينهما: العامة إمنا تكون يف الدنيا فقط واخلاصة تكون يف الدنيا

؛ وذكر هذه االمسني عند البسملة اليت تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إىل أن اهللا إذا مل يرمحك فلن  ارمحنا برمحتك

( لن يدخل الجنة أحد ذا الفعل وال من هذا القول ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: تستفيد من ه

الذي الحمد هللا  ((: قال  .بعمله قالوا: وال أنت يا رسول اهللا ؟ قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمته ) 

؛ والالم يف  " أل " هنا لالستغراق أي مجيع احلمد من كل وجه ثابت هللا عزوجل خلق السموات واألرض ))

إما لالختصاص وإما لالستحقاق ؛ وال تنايف بني املعنيني ؛ وعلى هذا فتكون لالستحقاق  (( هللا ))قوله: 

 عزوجل ؛ للعموم وال أحد يستحق احلمد على العموم إال اهللا (( هللا ))واالختصاص ؛ ألن " أل " يف قوله: 

فتكون الالم لالستحقاق ولالختصاص أيضا ؛ ولكن ما هو احلمد ؟ احلمد كثري من الناس يفسره بالثناء ، الثناء 

على اجلميل االختيار ؛ ولكن هذا ليس بصحيح ؛ ألن الثناء يكون تكرار احلمد والدليل على هذا قوله تبارك 

مد هللا رب العالمين )) قال اهللا حمدني عبدي وإذا قال ( إذا قال العبد (( الحوتعاىل يف احلديث القدسي: 



وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل ؛ واالشتقاق يدل  (( الرحمن الرحيم )) قال أثنى علي )

عليه ألن الثناء من الثين وهو إعادة أو رد الشيء بعضه إىل بعض ؛ وأما قوله على مجيل اختياره فهو بالنسبة هللا 

على ما يفعله عزوجل وهو خيتار من يشاء وحيمد على كمال صفاته الالزمة ل غري صحيح ؛ ألن اهللا حيمد عزوج

اليت ال تتعدى إىل أحد ؛ فهو حممود على كمال حياته وحممود على كمال قيوميته ؛ األول وصف الزم ، والثاين 

ون على أفعاله اليت خيتاره اهللا وعلى وصف متعدي والزم أيضا كما سبق تفسريه ؛ إذا الصواب أن محد اهللا يك

صفاته الكاملة الالزمة له ؛ فبماذا نعرفه ؟ نقول: " احلمد " وصف احملمود بالكمال حبا وتعظيما ، احلمد وصف 

احملمود بالكمال الالزم واملتعدي حبا وتعظيما ؛ ألن وصف الكمال قد تصف شخصا ما بالكمال ال حمبة له 

ك ؛ وقد حتبه وقد متدحه ال على سبيل احملبة والتعظيم ولكن خوفا من شره ؛ فاحلمد لكن رجاء ملا سيجازيك ذل

؛ وانظر إىل  إذا البد أن يقيد بأنه على وجه احملبة والتعظيم ؛ فإن مل يكن على وجه احملبة والتعظيم فهو مدح

، احلروف ؟ ثالثة ، هذا  عمق اللغة العربية كيف فرقت بني احلمد واملدح مع تساويهما يف احلروف نوعا وعدال

العدل ؛ النوع ؟ نفس احلرف: هاء ، ميم ، دال ؛ لكن اختلف يف ترتيب احلروف ، محد ومدح باختالف هذا 

ا ؛ ألن احلمد  الرتتيب اختلف معنامها ، والنسبة بينهما اخلصوص والعموم ، فكل محد مدح وليس كل مدح محد

عظيم واملدح خبالف ذلك ، قد ميدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما كما قلنا البد أن يكون على وجه احملبة والت

فال ؛ وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا  أشبه ذلك ال حمبة له وال تعظيما لكن يرجوا عطائه أو خياف منه ؛ أما احلمد

، وهو  الفروق بينهما يف كتابه " بدائع الفوائد " الذي حثنا شيخنا عليه حني الطلب وقال إنه كتاب عظيم 

كذلك يشبهه من بعض الوجوه " صيد اخلاطر " البن اجلوزي ؛ لكن من حيث العمق واملعىن والفائدة ال سواء 

وال مقارنة ؛ فهو رمحه اهللا بني بيانا واضحا الفروق بني احلمد واملدح ؛ وحبث هذا املبحث حىت أنضجه طبخا ، 

حبث يف مثل هذه األمور أتى بالعجب العجاب رمحه اهللا ؛ وقال: إن شيخنا ـ يعين ابن تيمية رمحه اهللا ـ كان إذا 

  ولكنه كما قيل:

   تعلق البرق نجديا فقلت له    إليك عني فإني عنك مشغول                      

ألن شيخ اإلسالم ما عنده تفرغ إىل أن يتكلم يف مثل هذه األمور ، يتكلم مبا هو أعظم ؛ وقد مجع أخونا 

بد العزيز املباحث النحوية اليت تكلم عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية مجعها يف رسالة لكنها مل وزميلكم فريد ابن ع

(( تطبع بعد ؛ ومر علينا من هذا النوع مر علينا يف كتاب " اقتضاء صراط املستقيم " ملا تكلمنا على قوله تعاىل: 

إىل ما حنن يف صدده ؛ احلمد هو املهم نرجع  حبث حبثا ما جتده يف أي كتاب . وخضتم كالذي خاضوا ))

قلنا الالم لالستحقاق واالختصاص ؛ ال أحد يستحق  (( هللا ))وصف احملمود بالكمال على وجه احملبة والتعظيم 



احلمد كال من كل وجه إال اهللا عزوجل ؛ وهذا احلمد املذكور خاص باهللا عزوجل فهو جل وعال مستحق بأن 

" اهللا " فهي علم على اهللا عزوجل ، والتعبري ا أحسن من التعبري بغريه ؛  حيمد واحلمد الكمال خمتص به ؛ أما

بعض الناس اآلن يعرب فيقول: قال احلق كذا وكذا ، قال احلق كذا وكذا ؛ هذا صحيح أن اهللا هو احلق املبني ؛ 

" قال احلق " هذه لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف فهم يقولون " قال اهللا " أو يقولون " قال ربنا " أما 

 يأيت ا اإلنسان ألجل يفتح األذهان أن يقول السامع: من هذا احلق ؟ لكن نقول " قال اهللا " اليت بنيت عليه

أحسن ؛ ولكن ال بأس أن تقول " قال ربنا " أو " قال ربكم " كما كان الرسول صلى اهللا عليه العبادة و  األلوهية

مشتقة من األلوهية و" أله " مبعىن تعبد  (( اهللا ))وآله وسلم يقول ألصحابه أحيانا " أتدرون ماذا قال ربكم " ؟ 

" ما جيد حتريا ، جيد ربا معروفا عزوجل ال ؛ وليست مبعىن " حتري " كما زعمه بعض ؛ ألن اإلنسان إذا قال " اهللا 

حرية فيه ؛ يقولون أصلها " اإلله " لكن حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال وقالوا إن نظريها " الناس " وأصلها " 

أصلها " اإلله " وهي من " أله  (( اهللا ))األناس " وكلمة " خري " و"  شر " وأصلها " أخري " و " أشر " ؛ إذا 

وهل هو مشتق أو جامد ؟ الصواب أنه مشتق وأنه ال يوجد اسم من أمساء اهللا وال  د ، إهلا ويتعبد له ." إذا تعب

من أمساء الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وال من أمساء القرآن يكون جامدا أبدا ؛ ألن اجلامد أنه ال معىن له إال 

  الداللة على املعني فقط ؛ ألن العلم كما قال ابن مالك: 

  اسم يعين المسمى مطلقا    علمه كجعفر وخرقا                        

فلو قلنا: إن أمساء اهللا أو أمساء الرسول أو أمساء الكتاب العزيز إا جامدة فمعناها أا ال تدل إال على تعيني 

(( اهللا بد ؛ إذا املسمى فقط ؛ ولكن نقول: هي مشتقة تدل على تعيني املسمى وعلى املعىن الذي اشتقت منه ال

" الذي  (( الذي خلق السموات واألرض )) وجل . مشتقة من " اإلله " أو " األلوهية " وهي التعبد هللا عز ))

أي أوجدها على تقدير حمكم ؛ ألن األصل  (( خلق السموات واألرض )) (( خلق ))" وصف للفظ اجلاللة 

  يف اخللق يف اللغة هو التقدير ، كما قال الشاعر:

  وال أنت تفني ما خلقت   وبعض الناس يخلق ثم ال يفدي                      

يفدي يعين يفعل ؛ تفين ما خلقت يعين ما قدرته وألنه كأحد ؛ فاخللق إذا هو اإلجياد على وجه التقدير احملكم ؛ 

ا مفعول خالفا وال مانع من أن نقول إ (( خلق ))مفعول  (( السموات واألرض )) (( السموات ))وقوله: 

يرد الفعل عليه وهو موجود ، وخلق السموات ملن يقول إنه ال يصح أن تكون مفعوال ألن املفعول البد أن 

واألرض ورد عليها قبل أن ختلق ؛ ولكن نقول هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر املعربني أن السموات 

السموات من مسا يسموا ؛ وقد بني اهللا تعاىل أا سبع وأا طباق  (( خلق السموات واألرض ))مفعول به ؛ 



وهي لفظ مفرد لكنه  (( السموات ))معطوفة على  (( واألرض ))وقوله:  وأا شداد وأا مبنية بأيد أي بقوة .

وإذا مل يثبت إا  ال مينع التعدد إذا ثبت أا متعددة ؛ انتبه هلذا القيد : ال مينع التعدد إذا ثبت أا متعددة ،

متعددة لقلنا إا واحدة ألن هذا مقتضى اللفظ ؛ لكن نقول إن املراد ا اجلنس وحينئذ ال ينايف التعدد ؛ وهي 

(( اهللا الذي خلق سبع متعددة بداللة ظاهر القرآن وصريح السنة ؛ أما ظاهر القرآن فقد قال اهللا تعاىل: 

يف الكيفية  (( ومن األرض مثلهن ))وال ميكن أن يقول قائل  أي يف العدد سموات ومن األرض مثلهن ))

والصفة ، هذا ما أحد يقول ؛ ألن الفرق بني السماء واألرض واضح ؛ فيتعني أن يكون املراد العدد وهو كذلك ؛ 

م ( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهللا به يو أما السنة فصرحية ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

فصار املراد باألرض اجلنس فال ينايف التعدد وقد ثبت تعدد األرضني بظاهر القرآن  القيمة من سبع أراضين )

مبعىن خلق ؛ ولكن إذا كانت مبعىن خلق  (( وجعل الظلمات والنور )) (( جعل ))  وصريح السنة أا سبع .

التفنن يف العبارة يعين تغيري العبارة قصدي  فما هي احلكمة يف أن عرب عن اخللق باجلعل ؟ قيل: إن احلكمة هو

اللفظ مع احتاد املعىن أحيانا يكون من البالغة ؛ وقيل: إن احلكمة من ذلك أن النور ال ميكن أن يقوم إال بغريه ، 

النور ال ميكن أن يقوم إال بغريه ، مثال نور الشمس ، ال ميكن أن يتبني إال أن يكون هناك جسم قابل له ؛ 

ا بيننا وبني الشمس ظلمة ما يف نور ألن النور ال ميكن أن يظهر أثره إال أن يكون مقابال جبسم ؛ ولذلك م

جتدون اآلن فرق بني أن تقابل الشمس جسما قابال للحرارة وجسما غري قابل ؛ وقسما قابال لنصاعة البياض 

إذا كان منعكسا على جسم ؛ فهذا هو وقسما غري قابل ؛ ألن النور ال ميكن أن يكون قائما بنفسه وال يتبني إال 

  حكمة أخرى: أن الظلمات والنور تكون معنوية وحسية ، . (( وجعل ))احلكمة من قوله: 


